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I. Εισαγωγή 

 

1. Η Συνθήκη της Λισαβόνας επιφέρει σηµαντικές αλλαγές στη δηµοσιονοµική 

αρχιτεκτονική της ΕΕ. Οι συνέπειες των εν λόγω αλλαγών εξετάστηκαν αναλυτικά 

στο ψήφισµα σχετικά µε τις δηµοσιονοµικές πτυχές της Συνθήκης της Λισαβόνας, το 

οποίο ενέκρινε το ΕΚ τον Μάιο του 2009 βάσει της έκθεσης της Catherine Guy-Quint 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Προϋπολογισµών. Το παρόν έγγραφο εργασίας, µε βάση 

το προαναφερθέν ψήφισµα, αναπτύσσει ορισµένες πτυχές οι οποίες αφορούν τις 

συνέπειες των βασικών αλλαγών που επιφέρει η Συνθήκη της Λισαβόνας στη 

διαδικασία του προϋπολογισµού όσον αφορά συγκεκριµένα την οργάνωση των 

εργασιών εντός του Κοινοβουλίου και την ανάπτυξη διοργανικού διαλόγου, τις 

επιπτώσεις της εν λόγω Συνθήκης στο χρονοδιάγραµµα, κ.λπ. Έχοντας πάντα υπόψη 

τις πολιτικές κατευθυντήριες γραµµές που διατυπώθηκαν στο ανωτέρω ψήφισµα, το 

έγγραφο εργασίας ενσωµατώνει τα στοιχεία που συµφώνησαν το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο και η Επιτροπή στην κοινή δήλωση όσον αφορά τα 

µεταβατικά µέτρα που θα εφαρµοστούν για τη διαδικασία του προϋπολογισµού µετά 

την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας και τις τροποποιήσεις που επήλθαν 

στον Κανονισµό του Κοινοβουλίου. Η κοινή δήλωση έχει προσωρινό χαρακτήρα. 

Λαµβάνοντας υπόψη τα πιεστικά χρονικά περιθώρια, η παρούσα προσωρινή 

συµφωνία πρέπει να µετατραπεί σε µόνιµη συµφωνία βάσει της εµπειρίας που θα 

αποκοµιστεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του προϋπολογισµού για το 2011. 

 

2. Οι αλλαγές που επιφέρει η Συνθήκη της Λισαβόνας σε οικονοµικά θέµατα αφορούν 

κατά κύριο λόγο το πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο και την ετήσια διαδικασία του 

προϋπολογισµού. 

 

3. Το πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο µετατρέπεται σε νοµικώς δεσµευτική πράξη η 

οποία εγκρίνεται µε οµοφωνία από το Συµβούλιο, µετά τη σύµφωνη γνώµη του ΕΚ 

(µε την πλειοψηφία των µελών του).  

 

4. Όσον αφορά τον ετήσιο προϋπολογισµό, η βασική αλλαγή συνίσταται στην 

κατάργηση της διάκρισης µεταξύ υποχρεωτικών και µη υποχρεωτικών δαπανών, 

γεγονός που σηµαίνει ότι το ΕΚ και το Συµβούλιο έχουν πλέον από κοινού την 

ευθύνη για όλες τις δαπάνες της ΕΕ, για τις οποίες αποφασίζουν από κοινού. 

 

Η τροποποίηση αυτή συνεπάγεται σηµαντικές αλλαγές στην ετήσια διαδικασία του 

προϋπολογισµού, η οποία µετατρέπεται πλέον σε ειδική νοµοθετική διαδικασία (ο 

προϋπολογισµός εγκρίνεται µε κανονισµό), που µπορεί να θεωρηθεί ειδική περίπτωση 

συναπόφασης ή, προκειµένου να αποφευχθεί τυχόν σύγχυση, κοινή απόφαση του ΕΚ 

και του Συµβουλίου. 

 

Η Συνθήκη της Λισαβόνας απλοποιεί ακόµη περισσότερο τη διαδικασία: κάθε 

θεσµικό όργανο θα έχει µόνο µία ανάγνωση, µετά την οποία, αν τα δύο σκέλη της 

αρµόδιας για τον προϋπολογισµό αρχής δεν έχουν καταλήξει σε συµφωνία, θα 

συγκαλείται επιτροπή συνδιαλλαγής.  

 

Συνολικά, διατηρείται η θεσµική ισορροπία ενώ ενισχύεται ο δηµοκρατικός έλεγχος 

του προϋπολογισµού, καθώς το ΕΚ θα συναποφασίζει πλέον επί ολόκληρου του 
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προϋπολογισµού. Επιπλέον, ενώ δεν θα είναι δυνατή η έγκριση προϋπολογισµού 

ενάντια στη βούληση του ΕΚ, θα µπορεί το ΕΚ (θεωρητικά τουλάχιστον) σε κάποια 

ειδική περίπτωση να επιβάλει τον προϋπολογισµό ενάντια στη βούληση του 

Συµβουλίου.   

 

II. Η νέα ετήσια διαδικασία του προϋπολογισµού 

 

 

1. Πρωτοβουλία: Η Επιτροπή υποβάλλει σχέδιο προϋπολογισµού αντί για προσχέδιο 

προϋπολογισµού 

 

Το προσχέδιο προϋπολογισµού (ΠΣΠ) καταργείται. Αντ' αυτού, η Επιτροπή υποβάλλει 

σχέδιο προϋπολογισµού (ΣΠ), το οποίο είναι ουσιαστικά η πρόταση βάσει της οποίας θα 

διεξάγεται πλέον η διαδικασία (άρθρο 314 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ)). 

 

Η Επιτροπή µπορεί να τροποποιήσει το σχέδιο προϋπολογισµού έως τη σύγκληση της 

επιτροπής συνδιαλλαγής (άρθρο 314 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ). Η συγκεκριµένη 

δυνατότητα της Επιτροπής µπορεί να δηµιουργήσει προβλήµατα όσον αφορά τη 

διαθεσιµότητα δεδοµένων για το γεωργικό έτος και την έγκαιρη υποβολή της παραδοσιακής 

διορθωτικής επιστολής για τη γεωργία πριν από τη σύγκληση της επιτροπής συνδιαλλαγής. 

 

Χρονοδιάγραµµα: Σύµφωνα µε το άρθρο 314 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ, το σχέδιο 

προϋπολογισµού θα υποβάλλεται το αργότερο την 1η Σεπτεµβρίου. 

 

Ρεαλιστικό χρονοδιάγραµµα
1
: Η Επιτροπή υποβάλλει το σχέδιο προϋπολογισµού µέχρι τα 

τέλη Απριλίου ή τις αρχές Μαΐου (το αργότερο τη 18η εβδοµάδα) σύµφωνα µε την 

παράγραφο 5 της κοινής δήλωσης. Πρόκειται ουσιαστικά για την ίδια διαδικασία που 

εφαρµοζόταν µέχρι σήµερα. 

(Τριµερής διάλογος Μαρτίου – βλ. σελίδα 7 πιο κάτω) 

 

 

 

2. Η ανάγνωση του Συµβουλίου 

 

Το Συµβούλιο καθορίζει τη θέση του σχετικά µε το σχέδιο προϋπολογισµού το αργότερο 

την 1η Οκτωβρίου (άρθρο 314 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ). 

 

Ρεαλιστικό χρονοδιάγραµµα: Το Συµβούλιο παρουσιάζει τη θέση του µέχρι τα τέλη 

Ιουλίου (30ή εβδοµάδα – παράγραφος 5 της κοινής δήλωσης) 

(Τριµερής διάλογος Ιουλίου – βλ. σελίδα 7 πιο κάτω) 

 

 

 

                                                 
1 Τα θεσµικά όργανα συµφώνησαν, µε το πέρασµα του χρόνου, σε ένα ρεαλιστικό χρονοδιάγραµµα, καθώς 

συνειδητοποίησαν ότι πρέπει να ενεργούν πριν από τις τελικές προθεσµίες που προβλέπουν οι Συνθήκες. Το 

ρεαλιστικό χρονοδιάγραµµα της διαδικασίας του προϋπολογισµού για το 2011 παρουσιάζεται εν µέρει 

συνοπτικά στην κοινή δήλωση για τα µεταβατικά µέτρα που αναφέρεται στο κείµενο.  
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3. Η ανάγνωση του ΕΚ 

 

Το ΕΚ διαθέτει προθεσµία 42 ηµερών (µετά την 1η Οκτωβρίου) για να εγκρίνει το σχέδιο 

προϋπολογισµού όπως τροποποιήθηκε από το Συµβούλιο ή για να εγκρίνει τροπολογίες επ' 

αυτού (άρθρο 314 παράγραφος 4 της ΣΛΕΕ).  

 

Ρεαλιστικό χρονοδιάγραµµα: Το ΕΚ ολοκληρώνει την ανάγνωσή του την 42η εβδοµάδα 

(µέσα Οκτωβρίου). Η Επιτροπή Προϋπολογισµών προβαίνει σε ψηφοφορία για το σχέδιο 

προϋπολογισµού µέχρι το τέλος της 39ης εβδοµάδας (παράγραφος 5 της κοινής δήλωσης). 

 

 

 

Συνέπειες της ανάγνωσης του ΕΚ (άρθρο 314 παράγραφος 4 της ΣΛΕΕ):  

 

-  εάν το ΕΚ εγκρίνει το σχέδιο προϋπολογισµού όπως τροποποιήθηκε από το 

Συµβούλιο ή εάν δεν αποφασίσει, ο προϋπολογισµός θεωρείται εκδοθείς (άρθρο 314 

παράγραφος 4 στοιχεία α) και β) της ΣΛΕΕ). 

 

-  εάν το ΕΚ εγκρίνει τροπολογίες (µε απόλυτη πλειοψηφία των µελών του) επί της 

θέσης του Συµβουλίου, ο Πρόεδρός του συγκαλεί αµέσως την επιτροπή συνδιαλλαγής, 

κατόπιν επικοινωνίας µε τον Πρόεδρο του Συµβουλίου (άρθρο 314 παράγραφος 4 

στοιχείο γ) της ΣΛΕΕ). 

 

Ωστόσο, εάν εντός δέκα ηµερών το Συµβούλιο γνωστοποιήσει στο ΕΚ ότι εγκρίνει όλες τις 

τροπολογίες του, η επιτροπή συνδιαλλαγής δεν συνέρχεται (άρθρο 314 παράγραφος 4 

στοιχείο γ) της ΣΛΕΕ).  

Σε αυτήν την περίπτωση, ο προϋπολογισµός θεωρείται εκδοθείς. 

 

 

4. Επιτροπή συνδιαλλαγής 

 

Η επιτροπή συνδιαλλαγής έχει προθεσµία 21 ηµερών για να συµφωνήσει επί κοινού 

σχεδίου (άρθρο 314 παράγραφος 6 της ΣΛΕΕ). Οφείλει να ολοκληρώνει τις εργασίες της 

µέχρι το τέλος της 45ης εβδοµάδας (παράγραφος 5). 

 

Σύνθεση:  

 

Η επιτροπή συνδιαλλαγής αποτελείται πλέον από ισάριθµους αντιπροσώπους των κρατών 

µελών και του ΕΚ (27 µέλη από κάθε αντιπροσωπεία, καταρχήν).  

 

Τα µέλη της αντιπροσωπείας του ΕΚ ορίζονται από τις πολιτικές οµάδες, «κατά προτίµηση 

από τα µέλη της αρµόδιας για τα δηµοσιονοµικά ζητήµατα επιτροπής και άλλων 

ενδιαφερόµενων επιτροπών» (άρθρο 75 δ στοιχείο 3 του Κανονισµού του ΕΚ). Της 

αντιπροσωπείας προεδρεύει ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου, ο οποίος «µπορεί να εκχωρήσει 

τον ρόλο αυτόν σε έναν Αντιπρόεδρο που διαθέτει πείρα σε δηµοσιονοµικά ζητήµατα ή 

στον πρόεδρο της αρµόδιας για τα δηµοσιονοµικά ζητήµατα επιτροπής». 

 

Οργάνωση και εργασίες: 
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Τα θεσµικά όργανα πρέπει να συµφωνούν µεταξύ τους όσον αφορά την οργάνωση και τις 

µεθόδους εργασίας της επιτροπής συνδιαλλαγής, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 7 της 

κοινής απόφασης. Το προαναφερθέν ψήφισµα σχετικά µε τις δηµοσιονοµικές πτυχές της 

Συνθήκης της Λισαβόνας περιέχει ορισµένες κατευθυντήριες γραµµές για την οργάνωση 

των εργασιών της επιτροπής συνδιαλλαγής οι οποίες συνιστούν την τρέχουσα εντολή των 

διαπραγµατευτών του ΕΚ. Μεταξύ των προς εξέταση θεµάτων περιλαµβάνεται το επίπεδο 

εκπροσώπησης των συµµετεχόντων στην επιτροπή συνδιαλλαγής, η προετοιµασία των 

συνεδριάσεων σε πολιτικό επίπεδο, η οργάνωση της γραµµατείας της επιτροπής 

συνδιαλλαγής, τα έγγραφα που πρέπει να προετοιµαστούν για τις εργασίες της κ.λπ. 

 

Ένα σαφές παράδειγµα των προς επίλυση ζητηµάτων είτε σε εσωτερικό είτε σε διοργανικό 

επίπεδο είναι το ακόλουθο: η επιτροπή συνδιαλλαγής έχει ως αποστολή την επίτευξη 

συµφωνίας επί κοινού σχεδίου για την οριστικοποίηση του προϋπολογισµού. Από άποψη 

πρακτικής δεν είναι δυνατή η πραγµατοποίηση όλων των εργασιών από το σύνολο των 

µελών και συµβούλων (27+27). Η προετοιµασία της απόφασης θα µπορούσε ενδεχοµένως 

να γίνεται από µικρότερη οµάδα, όπως ήταν το σύνηθες µέχρι την έναρξη ισχύος της 

Συνθήκης της Λισαβόνας. Απ' ό,τι φαίνεται είναι επιθυµητό στην εν λόγω διαπραγµάτευση 

από την πλευρά του ΕΚ, να συµµετέχουν, εκτός από τον πρόεδρο της Επιτροπής 

Προϋπολογισµών και τον εισηγητή του προϋπολογισµού, αναλόγως του θέµατος, και 

µόνιµοι εισηγητές ή συντάκτες γνωµοδότησης των ειδικευµένων επιτροπών. Εποµένως, η 

σύνθεση αυτού του τµήµατος της διαπραγµατευτικής οµάδας µπορεί να αλλάζει ανάλογα µε 

το θέµα. 

 

 Προς το παρόν, τα θεσµικά όργανα έχουν συµφωνήσει µεταξύ τους µόνο ότι θα 

«συνεργάζονται στενά µε σκοπό την ολοκλήρωση των εργασιών της επιτροπής 

συνδιαλλαγής εντός 21 ηµερών» και ότι «για την προπαρασκευή µιας συµφωνίας […], 

πραγµατοποιείται το συντοµότερο δυνατό η ανταλλαγή µεταξύ των θεσµικών οργάνων της 

αναγκαίας τεκµηρίωσης» (παράγραφος 5 της κοινής δήλωσης). Σε µελλοντικό έγγραφο 

εργασίας, οι εισηγητές θα µπορούσαν ενδεχοµένως να διατυπώσουν ορισµένες προτάσεις 

για τα προαναφερθέντα ζητήµατα, επί των οποίων θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να 

συµφωνήσει το ΕΚ.  

 

 

∆ιαδικασία απόφασης: 

 

Η επιτροπή συνδιαλλαγής θα αποφασίζει πλέον µε ειδική πλειοψηφία των αντιπροσώπων 

του Συµβουλίου και µε απόλυτη πλειοψηφία των αντιπροσώπων του ΕΚ (άρθρο 314 

παράγραφος 5 της ΣΛΕΕ).  

 

Η επιτροπή συνδιαλλαγής εργάζεται βάσει των θέσεων του Συµβουλίου και του ΕΚ. 

 

Η Επιτροπή δεν µπορεί να τροποποιήσει περαιτέρω επισήµως το σχέδιο προϋπολογισµού 

της µετά τη σύγκληση της επιτροπής συνδιαλλαγής. Μπορεί, όµως, να διαδραµατίσει 

σηµαντικό ρόλο όσον αφορά τη διευκόλυνση της επίτευξης συµφωνίας µεταξύ των δύο 

σκελών της αρµόδιας για τον προϋπολογισµό αρχής.  
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Ολοκλήρωση των εργασιών της επιτροπής συνδιαλλαγής – µη επίτευξη συµφωνίας επί 

κοινού σχεδίου κειµένου:  

 

Εάν εντός της προθεσµίας των 21 ηµερών η επιτροπή συνδιαλλαγής δεν συµφωνήσει επί 

κοινού σχεδίου, υποβάλλεται νέο σχέδιο προϋπολογισµού από την Επιτροπή και η 

διαδικασία ξεκινά πάλι από την αρχή (άρθρο 314 παράγραφος 8 της ΣΛΕΕ).  

 

 

Ολοκλήρωση των εργασιών της επιτροπής συνδιαλλαγής – επίτευξη συµφωνίας επί 

κοινού σχεδίου κειµένου: 

 

Εάν η επιτροπή συνδιαλλαγής συµφωνήσει επί κοινού σχεδίου, το τελευταίο υποβάλλεται 

σε αµφότερα τα σκέλη της αρµόδιας για τον προϋπολογισµό αρχής, τα οποία διαθέτουν 

προθεσµία 14 ηµερών έκαστο για να το εγκρίνουν (άρθρο 314 παράγραφος 6 της ΣΛΕΕ). 

Στην παράγραφο 5 της κοινής δήλωσης τα θεσµικά όργανα συµφωνούν ότι «θα καταβάλουν 

προσπάθειες ώστε τα αποτελέσµατα της επιτροπής συνδιαλλαγής να εγκριθούν το 

συντοµότερο δυνατό εντός του πλαισίου του άρθρου 314 παράγραφος 6 της ΣΛΕΕ, 

σύµφωνα µε τους αντίστοιχους εσωτερικούς κανονισµούς τους». 
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Τα πιθανά αποτελέσµατα σε περίπτωση έγκρισης κοινού σχεδίου από την επιτροπή 

συνδιαλλαγής µπορούν να συνοψισθούν ως ακολούθως: 

 

 

 

Ο προϋπολογισµός εγκρίνεται στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

 

- εγκρίνει το ΕΚ + εγκρίνει το Συµβούλιο 

- εγκρίνει το ΕΚ + δεν γνωµοδοτήσει το Συµβούλιο  

- εγκρίνει το ΕΚ + απορρίψει το Συµβούλιο (ο προϋπολογισµός εγκρίνεται βάσει των τροπολογιών 

του ΕΚ ή µε κοινό σχέδιο κειµένου) 

- δεν γνωµοδοτήσει το ΕΚ + εγκρίνει το Συµβούλιο  

- δεν γνωµοδοτήσει το ΕΚ + δεν γνωµοδοτήσει το Συµβούλιο 

 

 

 

 

Ο προϋπολογισµός απορρίπτεται στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

 

- δεν γνωµοδοτήσει το ΕΚ + απορρίψει το Συµβούλιο  

- απορρίψει το ΕΚ + εγκρίνει το Συµβούλιο 

- απορρίψει το ΕΚ + δεν γνωµοδοτήσει το Συµβούλιο  

- απορρίψει το ΕΚ + απορρίψει το Συµβούλιο 

 

 

 

Πρέπει να σηµειωθεί ότι για την απόρριψη του κοινού σχεδίου κειµένου από το ΕΚ 

απαιτείται η πλειοψηφία των µελών του (άρθρο 314 παράγραφος 7 της ΣΛΕΕ και άρθρο 

75δ παράγραφος 6 του Κανονισµού του ΕΚ), ενώ για την έγκρισή του αρκεί η απλή 

πλειοψηφία (έχοντας πάντοτε υπόψη ότι σε περίπτωση µη λήψης απόφασης το κοινό σχέδιο 

θεωρείται ότι έχει εκδοθεί).  

 

Σύµφωνα µε το άρθρο 75δ παράγραφος 6 του Κανονισµού του ΕΚ, το κοινό σχέδιο 

υποβάλλεται σε µία µοναδική ψηφοφορία. Το κοινό σχέδιο θεωρείται ότι έχει εγκριθεί 

εάν δεν απορριφθεί από την πλειοψηφία των βουλευτών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο 

(άρθρο 75δ παράγραφος 6 του Κανονισµού του ΕΚ).  

 

 

Απόρριψη του κοινού σχεδίου: 

 

Εάν το κοινό σχέδιο απορριφθεί, υποβάλλεται νέο σχέδιο προϋπολογισµού από την 

Επιτροπή και η διαδικασία ξεκινά πάλι από την αρχή.  

Αν χρειαστεί, εφαρµόζονται προσωρινά δωδεκατηµόρια (άρθρο 315 της ΣΛΕΕ). 
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Ψηφοφορία επιβεβαίωσης: 

 

Εάν το ΕΚ εγκρίνει το κοινό σχέδιο ενώ το Συµβούλιο το απορρίψει, το ΕΚ έχει 

προθεσµία 14 ηµερών (από την απόρριψη του σχεδίου από το Συµβούλιο) για να 

επιβεβαιώσει τις τροπολογίες που ενέκρινε κατά την ανάγνωσή του (µε την πλειοψηφία των 

βουλευτών που το απαρτίζουν και των τριών πέµπτων των ψηφισάντων, όπως απαιτείται). 

Παρότι πρόκειται για µάλλον θεωρητική πιθανότητα, σηµαίνει ότι το ΕΚ οφείλει, κατά τον 

καθορισµό του ετήσιου χρονοδιαγράµµατός του, να λαµβάνει υπόψη του την ανάγκη 

σύγκλησης συνόδου Ολοµέλειας εντός της προθεσµίας των 14 ηµερών από την πιθανή 

αρνητική απόφαση του Συµβουλίου (συνιστάται επίσης στο ΕΚ και στο Συµβούλιο να 

αποφασίζουν από κοινού κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο θα 

ενεργήσουν ώστε να αποφευχθούν προβλήµατα λόγω του πιεστικού χρονοδιαγράµµατος
1
). 

  

Στην περίπτωση αυτή ο προϋπολογισµός θεωρείται εκδοθείς όπως τροποποιήθηκε από το 

ΕΚ. Σχετικά µε τις γραµµές του προϋπολογισµού για τις οποίες το ΕΚ δεν κατόρθωσε να 

επιβεβαιώσει τις τροπολογίες που υπέβαλε µε την απαιτούµενη πλειοψηφία, το κοινό 

σχέδιο θεωρείται ότι έχει εκδοθεί (άρθρο 314 παράγραφος 7 στοιχείο δ) της ΣΛΕΕ).  

 

Σύµφωνα µε τον Κανονισµό του ΕΚ, η Επιτροπή Προϋπολογισµών είναι αρµόδια να 

υποβάλει στην Ολοµέλεια τις τροπολογίες για τις οποίες εκτιµά ότι πρέπει να 

πραγµατοποιηθεί ψηφοφορία επιβεβαίωσης (άρθρο 75 δ, παράγραφος 7). Απαιτείται 

περαιτέρω µελέτη σχετικά µε τον τρόπο που µπορεί να ενεργήσει η Επιτροπή 

Προϋπολογισµών στη συγκεκριµένη περίπτωση (ενδεχοµένως µε ψήφισµα το οποίο θα 

καθορίζει ποιες τροπολογίες πρέπει να υποβάλλονται προς ψήφιση στην Ολοµέλεια). 

 

Παρότι το χρονοδιάγραµµα είναι πολύ πιεστικό, συνιστάται από πολιτική άποψη η 

οργάνωση άτυπης διαδικασίας διαβούλευσης µεταξύ του γενικού εισηγητή και των 

εισηγητών των ειδικευµένων επιτροπών προκειµένου η Επιτροπή Προϋπολογισµών να 

συγκεντρώσει τις γνώµες των εν λόγω επιτροπών προτού αποφασίσει ποιες τροπολογίες θα 

προτείνει στην Ολοµέλεια για ψηφοφορία επιβεβαίωσης. 

  

 

III. Προπαρασκευαστικές εργασίες και άτυπος διοργανικός διάλογος 

 

Οι αλλαγές στην ετήσια διαδικασία του προϋπολογισµού συνεπάγονται εντατικοποίηση των 

εσωτερικών προπαρασκευαστικών εργασιών και ενίσχυση του διοργανικού διαλόγου ώστε να 

διασφαλιστεί η επιτυχής ολοκλήρωση της διαδικασίας. 

 

Σε εσωτερικό επίπεδο, η ∆ιάσκεψη των Προέδρων αναγνώρισε την τακτική της Επιτροπής 

Προϋπολογισµών να οργανώνει συναντήσεις µε τους αρµόδιους για τον προϋπολογισµό 

εισηγητές των ειδικευµένων επιτροπών από την έναρξη κιόλας του δηµοσιονοµικού έτους. 

Ζήτησε ακόµη τη σύσταση διάσκεψης εισηγητών για τον δηµοσιονοµικό και νοµοθετικό 

                                                 
1 Για παράδειγµα, σχετικά µε το κατάλληλο χρονικό διάστηµα επίσηµης διαβίβασης της απορριπτικής απόφασης 

του Συµβουλίου, προκειµένου να διασφαλιστεί ότι θα προγραµµατιστεί η σύνοδος Ολοµέλειας εντός της 

προθεσµίας των 14 ηµερών την οποία επιβάλλει η ΣΛΕΕ στο ΕΚ κατά την οποία οφείλει να προβεί σε 

ψηφοφορία επιβεβαίωσης.   



 

DT\804312EL.doc 9/13 PE439.064 

 EL 

σχεδιασµό
1
, προκειµένου να βελτιωθεί η προετοιµασία των συζητήσεων για την ετήσια 

στρατηγική χάραξης πολιτικής και για τις δηµοσιονοµικές κατευθυντήριες γραµµές, καθώς 

και για την παρακολούθηση και την προετοιµασία της συζήτησης για το ετήσιο νοµοθετικό 

πρόγραµµα κ.λπ., στο πλαίσιο της ανανέωσης του νοµοθετικού και δηµοσιονοµικού 

προγραµµατισµού που δροµολογεί η Συνθήκη της Λισαβόνας.   

 

Το 2010, λόγω των έκτακτων περιστάσεων εξαιτίας του ορισµού της Επιτροπής, δεν 

πραγµατοποιήθηκε συζήτηση για την ετήσια στρατηγική χάραξης πολιτικής. Ωστόσο, οι 

συντονιστές της Επιτροπής Προϋπολογισµών στήριξαν την πρόθεση του γενικού εισηγητή να 

πραγµατοποιήσει συζήτηση για τις δηµοσιονοµικές κατευθυντήριες γραµµές και ψηφοφορία 

για την έγκριση ψηφίσµατος που είχε εκπονήσει η Επιτροπή Προϋπολογισµών. 

 

Ενισχύεται έτσι η ανάγκη έναρξης των εργασιών από κοινού µε τους εισηγητές των 

ειδικευµένων επιτροπών. Η πρώτη προπαρασκευαστική συνεδρίαση θα µπορούσε µάλιστα 

να είχε ήδη συγκληθεί κατά τη διάρκεια της πρώτης περιόδου συνόδου της Ολοµέλειας του 

Φεβρουαρίου στο Στρασβούργο. 

 

Η συζήτηση για τις δηµοσιονοµικές κατευθυντήριες γραµµές θα µπορούσε ενδεχοµένως 

να πραγµατοποιηθεί κατά τη διάρκεια µίας εκ των περιόδων συνόδων της Ολοµέλειας του 

Μαρτίου (βλ. χρονοδιάγραµµα στο παράρτηµα 1). 

 

Όσον αφορά τον διοργανικό διάλογο, όπως αναφέρεται στην έκθεση της κ. Guy-Quint, είναι 

σηµαντικό να ενισχυθεί και επίσης να προωθηθεί, προκειµένου να επηρεάσει την 

προετοιµασία του σχεδίου προϋπολογισµού από την Επιτροπή και να καταστεί δυνατή η 

ανάγνωσή του από αµφότερα τα σκέλη της αρµόδιας για τον προϋπολογισµό αρχής υπό τις 

καλύτερες δυνατές συνθήκες. 

 

Στο πλαίσιο αυτό, ο παραδοσιακός εαρινός τριµερής διάλογος θα µπορούσε να αποτελέσει 

σηµαντική ευκαιρία για να συζητήσουν το Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο τις αντίστοιχες 

δηµοσιονοµικές τους προτεραιότητες. Για τον σκοπό αυτόν, είναι σηµαντικό να εγκρίνει το 

ΕΚ την έκθεσή του για τις δηµοσιονοµικές προτεραιότητες πριν από τον τριµερή διάλογο, 

ακόµη και σε έκτακτες περιπτώσεις όπως το τρέχον έτος, κατά το οποίο η Επιτροπή δεν θα 

παρουσιάσει την ετήσια στρατηγική της χάραξης πολιτικής.  

 

Ο παραδοσιακός τριµερής διάλογος του Ιουλίου πρέπει επίσης να πραγµατοποιείται λίγο 

νωρίτερα προκειµένου να καθίσταται δυνατό τα δύο σκέλη της αρµόδιας για τον 

προϋπολογισµό αρχής να συζητήσουν µεταξύ τους τις αντίστοιχες προτεραιότητές τους βάσει 

του σχεδίου προϋπολογισµού της Επιτροπής. Ο εν λόγω τριµερής διάλογος θα µπορούσε 

επίσης να συµβάλει στον εντοπισµό των βασικών σηµείων διαφωνίας που θα αποτελέσουν 

αντικείµενο µελλοντικών συζητήσεων, και στην καταγραφή των θεµάτων εκείνων στα οποία 

φαίνεται εφικτή η επίτευξη συµφωνίας µεταξύ των θεσµικών οργάνων. 

 

 

Στο χρονοδιάγραµµα του παραρτήµατος 1 προτείνεται ένα πρώτο σχέδιο των κυριότερων 

«σηµαντικών ηµεροµηνιών» του προαναφερθέντος διοργανικού διαλόγου. 

                                                 
1 Απόφαση της ∆ιάσκεψης των Προέδρων της 18.09.2008 σχετικά µε τη δεύτερη ενδιάµεση έκθεση της οµάδας 

εργασίας για τη µεταρρύθµιση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
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∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2011 – ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 
ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 

(ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:  03 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010) 

ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
6η εβδοµάδα (10 
Φεβρουαρίου) 

1η συνεδρία  ση µε τους αρµόδιους για τον προϋπολογισµό εισηγητές των ειδικευµένων 
επιτροπών 

8η εβδοµάδα (23 
Φεβρουαρίου) 

Υποβολή σχεδίου έκθεσης σχετικά µε τις δηµοσιονοµικές προτεραιότητες για το 2011 

9η εβδοµάδα (4 Μαρτίου) 
Έγκριση από την Επιτροπή Προϋπολογισµών της έκθεσης σχετικά µε τις δηµοσιονοµικές 
προτεραιότητες για το 2011 

11η εβδοµάδα (16 
Μαρτίου) 

∆ηµοσιονοµικοί προσανατολισµοί (Συµβούλιο ECOFIN) 

12η εβδοµάδα (24 - 25 
Μαρτίου) 

Έγκριση από την Ολοµέλεια της έκθεσης σχετικά µε τις δηµοσιονοµικές προτεραιότητες 
για το 2011 

11η εβδοµάδα (17 
Μαρτίου) ή 12η εβδοµάδα 
(23 Μαρτίου) 

Τριµερής διάλογος (προς επιβεβαίωση) 

17η εβδοµάδα (28 
Απριλίου) 

Έγκριση του σχεδίου προϋπολογισµού από την Επιτροπή και παρουσίασή του 
στην Επιτροπή Προϋπολογισµών στις 28 Απριλίου 

20ή εβδοµάδα (17 - 20 
Μαΐου) 

2η συνεδρίαση µε τους αρµόδιους για τον προϋπολογισµό εισηγητές των ειδικευµένων 
επιτροπών (προς επιβεβαίωση) 

25η εβδοµάδα (22 
Ιουνίου) ή 
26η εβδοµάδα (30 
Ιουνίου) 

Τριµερής διάλογος (προς επιβεβαίωση) 

27η εβδοµάδα (5 - 8 
Ιουλίου) 

Ανάγνωση στο Συµβούλιο. Έγκριση της θέσης του Συµβουλίου για το σχέδιο 
προϋπολογισµού 

36η εβδοµάδα (6 - 9 
Σεπτεµβρίου) 

Λήξη προθεσµίας για την υποβολή τροπολογιών επί του σχεδίου προϋπολογισµού 
(κοινοβουλευτικές επιτροπές και µεµονωµένοι βουλευτές) 

37η εβδοµάδα (13 - 17 
Σεπτεµβρίου) 

Λήξη προθεσµίας για την υποβολή τροπολογιών επί του σχεδίου προϋπολογισµού 
(πολιτικές οµάδες) 

38η εβδοµάδα (20 - 24 
Σεπτεµβρίου) 

3η συνεδρίαση µε τους αρµόδιους για τον προϋπολογισµό εισηγητές των ειδικευµένων 
επιτροπών (προς επιβεβαίωση) 

39η εβδοµάδα (28 - 30 
Σεπτεµβρίου) 

Επιτροπή Προϋπολογισµών: εξέταση των τροπολογιών επί του σχεδίου 
προϋπολογισµού και ψηφοφορία επ' αυτών 

40ή εβδοµάδα (4 - 8 
Οκτωβρίου) ή 
41η εβδοµάδα (11 - 15 
Οκτωβρίου) 

Έγκριση σχεδίων ψηφισµάτων από την Επιτροπή Προϋπολογισµών (τµήµα ΙΙΙ και λοιπά 
τµήµατα) 
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ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
42η εβδοµάδα (18 - 22 
Οκτωβρίου) 

Ανάγνωση από το ΕΚ. Έγκριση των τροπολογιών του ΕΚ επί της θέσης του 
Συµβουλίου. Σύγκληση της επιτροπής συνδιαλλαγής από τον Πρόεδρο του ΕΚ. 

43η έως 45η εβδοµάδα 
(25 Οκτωβρίου - 12 
Νοεµβρίου) 

Η επιτροπή συνδιαλλαγής συντάσσει κοινό σχέδιο κειµένου εντός 21 ηµερών (πριν 
από τις 12 Νοεµβρίου) 

Στάδιο συνδιαλλαγής / Προπαρασκευαστικές συνεδριάσεις
1
 

 

47η εβδοµάδα (22 - 25 
Νοεµβρίου) 

Έγκριση κοινού σχεδίου (Oλοµέλεια) 

 

 

                                                 
1  Η σύνθεση των συνεδριάσεων εξαρτάται από την ηµερήσια διάταξη: Πρόεδρος του ΕΚ, πρόεδρος και 
εισηγητές, ειδικευµένες επιτροπές, διάσκεψη εισηγητών κ.λπ. 
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Συµβούλιο 

 

 

Τροπολογίες 

Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο 

 

Εγκρίνει 
(πλειοψηφία ψηφισάντων) 

ή 

∆εν αποφασίζει 
 

Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο 

 

Εγκρίνει τροπολογίες 

 
(πλειοψηφία των 

βουλευτών που το 

απαρτίζουν) 

 

Έγκριση προϋπολογισµού 
ΣΥΝ∆ΙΑΛΛΑΓΗ 

Το Συµβούλιο εγκρίνει τις τροπολογίες του Κοινοβουλίου εντός 10 ηµερών 

Μη επίτευξη συµφωνίας επί 

κοινού σχεδίου  

Εντός 21 ηµερών 

Επίτευξη συµφωνίας επί 

κοινού σχεδίου κειµένου 

Έγκριση από το 

Συµβούλιο 

Απόρριψη από το ΕΚ 

Απόρριψη από 

Συµβούλιο & ΕΚ 

Απόρριψη από το Συµβούλιοει, 

τελευταία λέξη από το ΕΚ 

ΕΚ & Συµβούλιο εγκρίνουν 

ή δεν αποφασίζουν 

Απόρριψη προϋπολογισµού 
Η Επιτροπή υποβάλλει νέο σχέδιο 

προϋπολογισµού 

Έγκριση προϋπολογισµού 

Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή 

 

 

Σχέδιο 

προϋπολογισµού 

Ή 


